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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
          BIS602 เทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

            Electronic Business Technology 
2. จ านวนหน่วยกิต   

3 หน่วยกิต    3(3-0-9) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.บัณฑิต      วรรธนำภำ    อำจำรย์ผู้สอน   
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภำคกำรศึกษำที่  1   (ภำค 2 / 2555) / ชั้นปีท่ี 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
8. สถานที่เรียน    

 คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
      22  ตุลำคม 2555 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพื้นฐำน องค์ประกอบ ประโยชน์กำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ ผลกระทบ กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศต่อสังคม เป็นนักเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีคุณภำพ ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้พื้นฐำน เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนปัญญำในกำรน ำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐำนกำรเรียนในวิชำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีกำรเปลี่ ยนแปลง
ตัวอย่ำงอ้ำงอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ได้มีควำมก้ำวหน้ำไปตำมยุคสมัย 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

หลักกำร ควำมส ำคัญ องค์ประกอบของระบบสำรสนเทศ ภำระหน้ำที่ของผู้เกี่ยวข้องในระบบสำรสนเทศ  
ประเภทข้อมูล แหล่งที่มำของสำรสนเทศ ประโยชน์ของระบบอินทรำเน็ตเชิงธุรกิจ ควำมเกี่ยวข้องของระบบ
สำรสนเทศในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน และธุรกิจ องค์ประกอบระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เทคโนโลยีที่ใช้ในกำร
จัดกำรระบบฐำนควำมรู้ หลักกำรและขั้นตอนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  จรรยำบรรณ จริยธรรมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อบุคคลและสังคม กำรป้องกันอันตรำย หรือภัย
จำกกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยำย  45 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ   
 

สอนเสริมตำมควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ
เฉพำะรำย   

ไม่มีกำรฝึกปฏิบัติงำน
ภำคสนำม 

กำรศึกษำด้วยตนเอง 9 
ชั่วโมงต่อสัปดำห์   

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- ประกำศเวลำให้ค ำปรึกษำผ่ำนเวปไซด์คณะ  
- อำจำรย์จัดเวลำให้ค ำปรึกษำเป็นรำยบุคคล หรือ รำยกลุ่มตำมควำมต้องกำร 1 ชั่วโมงต่อสัปดำห์   
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1.4) พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยำบรรณวิชำชีพ เคำรพในสิทธิของข้อมูลส่วน
บุคคล กำรไม่เปิดเผยข้อมูล กำรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทำงซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทำงปัญญำ มีควำม
ซื่อสัตย์ในกำรเขียนโปรแกรมอย่ำงมีคุณภำพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตำมคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

- เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม  
- สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
- มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำเกี่ยวกับประเด็นทำงจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  

- อภิปรำยกลุ่ม 
- ก ำหนดให้นักศึกษำค้นคว้ำกรณีตัวอย่ำงที่เกี่ยวข้อง 
- บทบำทสมมต ิ

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน และส่งงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมขอบเขตที่ให้และตรงเวลำ 
- มีกำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ได้น ำมำท ำรำยงำน อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
- ประเมินผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ 
- ประเมินผลกำรน ำเสนอรำยงำนท่ีมอบหมำย 

2. ความรู้  

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  

(2.4)  มีควำมรู้ในหลักกำร ควำมส ำคัญ องค์ประกอบของระบบสำรสนเทศ ภำระหน้ำที่ของผู้เกี่ยวข้องใน
ระบบสำรสนเทศ  ประเภทข้อมูล แหล่งที่มำของสำรสนเทศ ประโยชน์ของระบบอินทรำเน็ตเชิงธุรกิจ ควำม
เกี่ยวข้องของระบบสำรสนเทศในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน และธุรกิจ องค์ประกอบระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
เทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรจัดกำรระบบฐำนควำมรู้ หลักกำรและขั้นตอนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ  ผลกระทบ
ของกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต่อบุคคลและสังคม กำรป้องกันอันตรำย หรือภัยจำกกำรใช้งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนประสบกำรณ์ด้ำนวิจัย/บริกำรวิชำกำรของผู้สอน    

 



เอกสารหมายเลข มคอ.3 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ                                                                                                                4 
 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยำย อภิปรำย กำรท ำงำนกลุ่ม กำรน ำเสนอรำยงำน  กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ และมอบหมำยให้
ค้นคว้ำหำบทควำม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ำมำสรุปและน ำเสนอ กำรศึกษำโดยใช้ปัญหำ และโครงงำน 
Problem base learning และ Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง 

2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลำงภำค สอบปลำยภำค ด้วยข้อสอบที่เน้นกำรวัดหลักกำรและทฤษฎี 
- น ำเสนอสรุปผลกำรค้นคว้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
- วิเครำะห์กรณีศึกษำ 
- ผู้สอนน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนงำนวิจัย/งำนบริกำรวิชำกำร มำถ่ำยทอดให้กับนักศึกษำ 

เพื่อให้นักศึกษำได้มีองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ในงำนด้ำนวิจัย/งำนบริกำรวิชำกำรก่อนกำรท ำงำน
จริง 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(3.1) พัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีกำรวิเครำะห์ เพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้นจำกกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงสร้ำงสรรค์ใช้ควำมรู้ทำงภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในกำรจัดกำร
บริบทใหม่ที่ไม่คำดคิดทำงระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจ 
 

3.2 วิธีการสอน 

- กำรมอบหมำยให้นักศึกษำศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม และน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
- อภิปรำยกลุ่ม 
- วิเครำะห์กรณีศึกษำ ในกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในปัจจุบัน 
- กำรสะท้อนแนวคิดจำกกำรประพฤติ 
3.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลำงภำคและปลำยภำค โดยเน้นข้อสอบที่มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ หรือวิเครำะห์แนวคิดในกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- น ำเสนอสรุปผลกำรค้นคว้ำข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

(4.2) สำมำรถตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนด้วยตนเองและสำมำรถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวำงแผนใน
กำรปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนระดับสูงได้  

4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุ่มในกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ 
- มอบหมำยงำนรำยกลุ่ม ให้ศึกษำและกำรวำงแผนกำรประยุกต์ใช้และปรับปรุงกำรประสำน IT เข้ำกับ

กำรปฏิบัติงำนระดับสูง 
- กำรน ำเสนอรำยงำน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยปัจจัยชี้วัดที่ก ำหนดร่วมกัน 
- รำยงำนท่ีน ำเสนอ  พฤติกรรมกำรท ำงำนเป็นทีม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  

5.2 วิธีการสอน       

-   
5.3 วิธีการประเมินผล 

-  

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
 
1. แผนการสอน 
 

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
 

Intro. To BIS (chapter 1) 3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

2 
 

Business strategies versus IT 
strategies 

3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

3 
 

Business Functions and ERP 3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

4 
 

SCM and CRM  3 บรรยำย   
 

ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

5 
 

Database and Data warehouse 3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

6 
 

Decision Support System and 
Business intelligence 

3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ     

7 
 

Review I 3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

8 Mid-Term Exam   2.5  ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ     
9 
 e-Business and the Internet 

3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

10 
 IT network and communication 

systems I 

3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

11 
 

IT network and communication 
systems II  

3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

12 e-Business application 
development tools 

3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

13 
 System development process 

3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

14 
 

Information Security 3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

15 
 

Encryptions and digital payment 3 บรรยำย   ดร.บัณฑิต   วรรธนำภำ     

16 Group presentation  3 น ำเสนอและอภิปรำย ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ     
17 Final  Exam   2.5  ดร.บัณฑิต วรรธนำภำ     
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
กิจกรรม

ที่  
 

ผลการ
เรียนรู้*  

 

วิธีการประเมิน  
 
 

สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 

1 2.4, 3.1 
สอบกลำงภำค 
สอบปลำยภำค 
 

 
8 
17 
 

 
35% 
40% 

 

2 1.4, 2.4 
3.1, 4.2 

วิเครำะห์กรณีศึกษำ ค้นคว้ำ กำรน ำเสนอ
รำยงำน 
กำรท ำงำนกลุ่มและผลงำน 
กำรส่งงำนตำมที่มอบหมำย  
 

ตลอดภำค
กำรศึกษำ 

15% 

3 1.4, 2.4, 
3.1, 4.2 

กำรเข้ำชั้นเรียน 
กำรมีส่วนร่วม อภิปรำย เสนอควำมคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภำค
กำรศึกษำ 

5% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 

 Business Driven Technology, 5th ed. Baltzan and Philips, McGraw Hill, 2012. 
 

 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 Introduction to Information systems, 3rd ed. Rainer Jr., R and Cegielski C.G. Wiley, 2011. 
 E-Business Technologies by H. A. Napier et al., Thomson, 2003. 
 E-Business Technologies. C. V. Slyke and F. Belanger, John Wiley & Sons, Inc., 2003. 
  

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 Management Information Systems 9th edition. James O'Brien and George Marakas, McGraw Hill 
 e-Business, 8th edition, Gary P. Schneider, South Western,Cengage Learning, 2009. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

กำรประเมินประสิทธิผลในรำยวิชำนี้ ที่จัดท ำโดยนักศึกษำ ได้จัดกิจกรรมในกำรน ำแนวคิดและ
ควำมเห็นจำกนักศึกษำได้ดังนี้ 

- กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียน 
- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรำยวิชำ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อประเมินกำรสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

- ผลกำรสอบ 
- กำรทวนสอบผลประเมินกำรเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจำกผลกำรประเมินกำรสอนในข้อ 2 จึงมีกำรปรับปรุงกำรสอน โดยกำรจัดกิจกรรมในกำรระดม

สมอง และหำข้อมูลเพิ่มเติมในกำรปรับปรุงกำรสอน ดังนี้ 
 สัมมนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 กำรวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำร

เรียนรู้ในวิชำ ได้จำก กำรสอบถำมนักศึกษำ หรือกำรตรวจผลงำนของนักศึกษำ และหลังกำรออกผลกำรเรียน
รำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำได้โดยกรรมกำรที่จัดสรรโดยคณะ 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน 

และรำยละเอียดวิชำ เพื่อให้เกิดคุณภำพมำกขึ้น ดังนี้ 
 กำรจัดเวลำให้ค ำปรึกษำแก่ผู้เรียนเป็นทำงกำรในเวลำที่ก ำหนด 
 ปรับปรุงลักษณะกำรอภิปรำยกรณีศึกษำในลักษณะที่เปิดกว้ำงมำกขึ้น 
 ปรับปรุงหัวข้อกำรสอนให้สมดุลย์มำกขึ้นระหว่ำงควำมรูก้ับกำรทักษะกำรจัดกำรเทคโนโลยี 

 


